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 باسمه تعالی

 ۲۰۱6  نسخۀ – یکسطح   ماه مبارک رمضان ۀبرنام

خوبی در مقابل بدی و پرهیز از به کار بردن کلمات ، )آشنایی با نعمت های بیرون از بدنمان( و قدردانی و شکر خداوندما هر چه داریم از خدا داریم ، ماه مبارک رمضان و رسیدگی به فقرا موضوع کلی:

 )با توجه به حسن( به کار بردن کلمات زیبا برای صدا زدن دوستان و دیگراننامناسب و 

 

 اجرا شیوه –مواد الزم  اهداف زمان متن شماره

 کاردستی:پیش برنامه/  ۰

 است.ی کاردستی در انتهای جدول آمدههطرز تهی

 

 عدم به توجه با .۱ دقیقه  ۳۰

 یک در هابچه حضور

 شودیم هیتوص زمان

 یرسم شروع از قبل

 هک یرانیفراگ یبرا برنامه

 کاردستی اندآمده زودتر

 نیا با مرتبط و یا نقاشی

 شود. انجام مناسبت

۲.  

۱.   

 آغاز ۱

گیرن. حاال یعنی چی روزه گرفتن؟ بله، بعنی کنن؟ بله، روزه میها، توی این ماه مبارک مسلمونا چی کار میبچه

خورن، حتی آب. این که مسلمونا به خاطر خدا و برای رضای خدا از اذان صبح تا اذان مغرب هیچ چیزی نمی

افتن که به خاطر شه یاد این میرسنشون میافتن، چون وقتی که گطوری بیشتر از روزای عادی به یاد خدا می

افتن و خدا که خدای مهربون ازشون خواسته روزه گرفتن، بعدم یاد نعمتایی که خدای مهربون بهشون داده میاین

افتن و ه بندگی و عبادت خدای مهربونه. تازه، یاد آدمای فقیر و گرسنه هم میاکنن، پس این ماه مرو شکر می

ها روزه برای کنن تا اونام بتونن غذا داشته باشن و بخورن و گرسنه نباشن. بچهاین ماه کمک می بیشتر بهشون توی

تونه استراحت شه و میی ما خیلی کم از غذا خالی میها هم خیلی خوبه، چون در طول سال معدهسالمتی ما آدم

برای  توسل به قرآن .۱ دقیقه ۱۰

نورانی شدن دل که 

 عامل هدایت است.

آشنایی و شناخت  .۲

و  کتاب آسمانی قرآن

  نزول آن در شب قدر.

آیاتی در آشنایی با  .۳

رابطه با دستگیری از 

نیازمندان و صدقه 
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تونه کار کنه و خوب این برای تر میی سال بهکنه و در بقیهی ما یه کم استراحت میکنه، توی این ماه معده

سالمتی ما خیلی خوبه. فقط اینو بگم که یادتون باشه، روزه اگر برای بعضی از آدما که مریضن یا ضعیفن بد باشه 

هایی که براتون حاال بریم سراغ برنامهحرامه و خدای مهربون گفته که اونا نباید روزه بگیرن تا حالشون خوب بشه. 

 ه امیدواریم هم خوشتون بیاد و هم چیزای جدید یاد بگیرین.آماده کردیم ک

ی کارهای دیگرمون با خوندن آیات نورانی قرآن و یاد خدا شروع ی امروزمون رو طبق معمول همهخب حاال برنامه

بخونم. ی بقره رو براتون ای؟ بله سورهی قرآن یعنی چه سورهآیه از بزرگترین سوره خوام امروز دوکنیم. میمی

 شمام سعی کنین بار اول خوب گوش بدین و بار دوم بعد از من تکرار کنین.

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ُ ِبا ِإْن تُ ْبُدوا الصََّدقاِت فَِنِعمَّا ِهَي َو ِإْن ُُتُْفوها َو تُ ْؤُتوَها اْلُفقَ  راَء فَ ُهَو َخْْيٌ َلُکْم َو يَُکفِ ُر َعْنُکْم ِمْن َسيِ ئاِتُکْم َو اَّللَّ
 271 تَ ْعَمُلوَن َخبْيٌ 

 

ها را پنهان دارید و به فقرا بدهید آن برای شما ها )ی مستحبی( را آشکار سازید کاری نیکوست، و اگر آناگر صدقه

 است()معنی آیه برای مربی آمده .استکنید آگاهو خداوند به آنچه می زداید،بهتر است و )خداوند( از گناهانتان می

 

ود را با یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ ِبالْمَنِّ وَ الَْأذی؛ ای کسانی که ایمان آوردید، صدقات و اعمال نیک خ

 ۲64. منت گذاشتن و آزار رساندن، از بین نبرید
این آیه خداوند به ما یه کار خیلی خوب رو یاد داده و به ما گفته چطوری اون کار رو انجام بدیم بهتره.  ها، تویبچه

در دین ما اسالم، به فکر دیگران بودن و محبت و کمک کردن به دیگران خیلی خیلی مهمه و پیش خدای مهربون 

ها به هم نزدیک باشن و به فکر اشه و اونهای خوبش به هم نزدیک بارزش داره. خداوند دوست داره که دل بنده

ها و کمک مثال دعا کردن برای بقیه، رعایت حق دیگران، ظلم نکردن به اون هم باشن، نه فقط به فکر خودشون.

ها؟ بله یعنی اگه کسی به پول یا مادی و معنوی کردن به کسانی که احتیاج دارن. کمک مادی یعنی چی بچه

به اون شخص کمک کنیم و از مال خودمون به اون بدیم. کمک معنوی یعنی چی؟ بله پوشاک یا خوراک داره ما 

 یعنی اگه نیاز به محبت داره به او محبت کنیم تا دلش به محبت ما آروم بشه. 

گه این کار رو چطوری انجام بدیم کنه و میی کمک به نیازمندان صحبت میحاال توی این آیه خداوند درباره

 بهتره.

 .دادن

هوم مف آشنائی با .4

 روزه.

 

 

 

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=271
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=271
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ها هم تونین جوری به کسانی که کمک نیاز دارن کمک کنین که بقیه هم ببینن و از این طریق اونکه میاول این

تشویق بشن این کار خوب رو انجام بدن و کمک کنن. ولی بهتره که این کار پنهانی انجام بشه که کسی نبینه و یه 

استون باشه اگه با دیدن کار شما کسان موقع اون فرد نیازمند خجالت نکشه. در حقیقت خدای مهربون گفته حو

کشه یا اینکه شما نیتتون نشون دادن شن یه کار خیر و از طرفی اون فرد نیازمند خجالت نمیدیگه هم تشویق می

ترسین اون تونین این کار رو آشکارا انجام بدین. ولی اگه میدم نیست، میاینکه ببینین من دارم کار خیر انجام می

شه بهتره این کار رو ناراحت بشه یا اینکه هدف خودتون نشون دادن کمک کردنتون به بقیه میشخص نیازمند 

گه که حواستون باشه وقتی به کسی کمک ی دیگه هم خدای مهربون میپنهانی یا یواشکی انجام بدین. در آیه

اینکه اون فرد نیازمند کنم و یا کردین سرش منت نذارین که من کمکت کردما ببین من چه خوبم به تو کمک می

کنه و هیچ اثر رو تحقیر نکنین که شرمنده بشه. این کار رو خداوند اصال دوست نداره و کمک شما رو قبول نمی

خوبی برای شما نه در این دنیا و نه در اون دنیا نخواهد داشت. پس مهمه که بندگان خدا از ما راضی باشن و از ما 

 ناراحت نشن.

نیازمند هستن رو درک کنیم و از طرفی با انجام دادن خوایم یه کم بیشتر کسانی که هم ما میتوی این ماه عزیز 

تونیم انجام بدیم از این ماه عزیز و پربرکت استفاده کنیم و به خدای مهربون نزدیک بیشترین کارهای خوبی که می

ن ماه، هر قدر هم کوچیک از هر تونیم توی ایبشیم و اخالق بهتری داشته باشیم و مسلمون بهتری بشیم. می

چیزی که داریم برای کمک به نیازمندان کنار بگذاریم و با اجازه از پدر و مادرمون به نیازمندان کمک کنیم و 

خوایم با یه سری از ی امروز ما میها توی برنامهمون رو از خودمون راضی نگه داریم. بچهخدای مهربون و بخشنده

 این؟ بون به ما داده آشنا بشیم و چندتا کار خوب یاد بگیریم. همه آمادههایی که خدای مهرنعمت

 

 پانتومیم فعالیت گروهی ۲

ها از کسانی که خوایم با هم یک بازی گروهی داشته باشیم. کی پانتومیم دوست داره؟؟ خب بچهها االن میخب بچه

دوست دارن پانتومیم رو اجرا کنن دستاشون رو ببرن باال، بقیه هم که باید با کمک هم حدس بزنن که اون چیه که 

ها بخواهید تا اجرا کنند: برای هر کدام توضیحاتی هم پس موضوعات زیر را از بچهشه. داره بازی می پانتومیمش

 مشخص شدن موضوع بدهید.

 ی راحت، جای آرام برای آرامش داشتن و استراحت()توضیح: خانه ی راحت یا آرامشخانه

 ها(ی آرامش و استراحت برای انسان)مایهشب 

 های مختلف(و انجام فعالیتروز )فرصتی برای کار 

ها یادآوری نعمت .۱ دقیقه ۲۰

بیرون از بدنمان و شکر 

ی خداوند و استفاده

ها و کمک صحیح از آن

 به دیگران.

۱.  
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 ی ما(پدر )پشتوانه

 ها را دوست داریم(ها واجب است، کسانی که بیشتر از هر کس آنی ما، احترام به آنمادر )پشتوانه

 ی هدایت ما و بزرگترین نعمت خداوند به ما(امام زمان )مایه

 عامل زنده بودن(های مختلف و ی کسب انرژی برای انجام فعالیتخوراکی یا غذا )مایه

 ی حیات و عامل پاکیزگی(آب )مایه

 کنیم(ها برای تغذیه استفاده میکنند و از آنگیاهان )تولید اکسیژن می

 کنیم(کنیم و تغذیه میهای مختلف میها استفادهحیوانات )از آن

 رفت(کند و اگر نبود حیات از سرما از بین میخورشید )عاملی که زمین را گرم می

 )عامل تنفس و حیات ما و حیوانات( یا اکسیژنهوا 

 ها چنین بگوئید:ها به بچهپس از اتمام پانتومیم

 ها کی فهمید این چیزایی که ما پانتومیمش رو اجرا کردیم چه ربطی به هم داشتن؟بچه

هر ه ما داده و ما ها رو بهایی بودن که در اطراف ما وجود داره و خدای مهربون اونها یک سری از نعمتها اینبچه

ها شکر کنیم. الزمه ره خدا رو بخاطر اون نعمتها یادمون میکنیم و خیلی وقتها استفاده میروز و هر لحظه از اون

ها خیلی خوب استفاده کنیم و هایی که به ما داده شکر کنیم بلکه از اونکه ما به غیر از اینکه خدا رو بخاطر نعمت

هایی که خدا به ما داده کمک کنیم و اینطوری قدردان خداوی مهربون و هم از نعمتتونستیم به بقیه اگر می

 بخشنده باشیم.

 ادب و صبوری نمایش ۳

 صحنه : کالس درس 

های خوب بچه شوند( ممنونم دخترای من، بنشینید.اموزان به احترام او بلند میشود، دانش معلم : )وارد کالس می

 عزیز، حالتون که خوبه؟

 : بللللللله. )همه با هم( هابچه

اند( : مینا، سارا، چی شده؟ چرا اند و پشتشان را به هم کردهافتد که دور از هم نشستهمعلم )نگاهش به مینا و سارا می

 نشستید؟ چرا پشتتون رو به هم کردید؟د؟ مگه شما پهلوی هم نمیجاتون رو عوض کردی

است( : خانم اجازه؟ مینا و سارا با هم قهر ی اجازه گرفتن باال گرفتهها )در حالی که انگشتش رو به نشانهیکی از بچه

اهمیت پرهیز از بکار  .۱ دقیقه ۱۵

بردن کلمات ناشایست و 

بکار بردن کلمات 

مناسب و مؤدبانه و با 

احترام با دوستان و 

 دیگران.

معرفی امام حسن  .۲

مجتبی )ع( به عنوان 

الگو در احترام و محبت 

به دیگران و جواب دادن 

 میز و صندلی .۱

بازیگران : معلم، سه  .۲

 تا چهار نفر دانش آموز

 



1طح س 25-05-2017سخۀ ن - 5 -   

 هستند!

 خوبی برای هم بودید! ها ؟ با هم قهر هستید؟ آخه چرا؟ شما که دوستایمعلم )رو به مینا و سارا( : آره بچه

 سارا : خانم اجازه؟ همش تقصیر مینا بود! من ازش خواستم تا از خط کشش استفاده کنم، اما اون اجازه نداد!

تونم خط کشم رو مینا : آخه خانم معلم، من اون موقع خط کشم رو الزم داشتم! وقتی هم به سارا گفتم االن نمی

 بدم، بهم گفت : خسیس!

 ینا هم به من گفت، بی ادب!سارا : خانم، م

 های بد رو به هم بزنید. معلم : به به، جشمم روشن! اصال از شما دو تا انتظار نداشتم که این حرف

 دادم؟گید که نباید حرف بدش رو جواب میمینا : یعنی شما می

برای تو و  مام حسن )ع(معلم : ببین عزیزم برای اینکه منظور منو بهتر بفهمی، بذار یک داستان قشنگ از زندگی ا

 ؟ ها تعریف کنم، موافقیبچهی بقیه

 ( : بله خانم!مینا )با خوشحالی

، یک مرد اهل سرزمین شام گذشتنداز راهی در شهر مدینه می ، یک روز امام حسن )ع(معلم : پس خوب گوش کنید

ها بدگویی زدند و از اونمی ه دشمنان امامانمون پشت سرشونهای بدی کایشون رو دید، اون زمان به خاطر حرف

ها رو ند. اوم مرد شامی هم همین بدگوییهای خوبی نیستکردند که اهل بیت )ع( آدمها فکر میکردند، بعضیمی

-ها، فکر میهای زشت زدن، خوب بچه. به خاطر همین تا امام رو دید شروع کرد به حرفو گول خورده بودشنیده 

 مرد دادند؟کنید امام چه جوابی به اون 

 های بدش رو دادند!ها : حتما جواب حرفیکی از بچه

 !های بد نزنهکردند که دیگه حرفش میمینا : به نظر من باید تنبیه

های زشت اون مرد تموم شد، ی ماجرا، امام صبر کردند تا حرفمعلم )با لبخند( : خب، پس حاال گوش کنید به بقیه

های دشمنان ما فتند: ای مرد، تو در شهر ما غریب و تنها هستی و شاید گول حرفبعد با مهربانی پیش او رفتند و گ

-در بردن اون به تو کمک می، اگر باری داری، کنیمایی می، حاال اگر احتیاج به راهنمایی داری تو را راهنمخوردی را

بدی با خوبی و ایجاد 

 محبت در دل دشمنان.
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دهیم و اری هستی به تو پناه میاگر فر؛ دهیماگر لباس نداری به تو می کنیم؛اگر گرسنه باشی تو را سیر می؛ کنیم

ا چون تا زمانی که در ی ما بیسایلت رو جمع کن و به خانه. حاال ونیمکبرآورده می ،هر نیاز دیگری هم که داری

 ، مهمان مایی.مدینه هستی

به گریه ، از خجالت های بدی که زده بود رو نداشتمرد شامی که اصال انتظار این رفتار محبت آمیز رو در برابر حرف

بدم  (ع)پدرتون حضرت علی  . من قبال از شما وکه شما جانشین خدا در زمین هستی افتاد و گفت : من گواهی میدم

 میومد ولی از این بعد شما رو از همه بیشتر دوست دارم.

 ؟نظر شما چیهخواستند چه درسی به ما بدند؟ )رو به مینا و سارا ( نظر شما امام با این رفتارشون میبه  ها،خب بچه

 ای نیست و اگهجواب حرف بد، حرف بد دیگه خواستند به ما بگند کهاندازد( : میمینا )سرش رو با خجالت پایین می

 ها از بین میره و دوستی ایجاد میشه.جواب بدی رو با خوبی بدی، دشمنی

 ؟گی سارا جانمعلم رو به سارا : تو چی می

حتی به کسانی که  ،زدندهای زشت به دیگران نمیما هیچوقت حرف اینکه امامان(: رو پایین انداختههم سرش سارا )

 ها رو اذیت کرده بودند!اون

زدی و مینا جان شما هم به جای اینکه ان شما نباید به دوستت حرف بد می، سارا جمعلم : آفرین به هردوی شما

کشت رو الزم داری ولی ی و االن خودت خطو بدی باید براش توضیح میدادی که خسیس نیستر جواب حرف بد اون

 ؟وری بهتر نبودگم؟ اینط، درست نمیتونی بهش بدیبعدا می

 !: چرا خانم (و سارا )هر دو با هم مینا

. زود باشید خوام که روی همدیگه رو ببوسید و قول بدید که دیگه با هم قهر نکنیدمعلم : خوب حاال از شما می

 ! ببینم

 زنند(.بوسند و همه براشون دست میهم رو می)مینا و سارا روی 

 کلیپ 4

 کمک به فقرا 

اهمیت رسیدگی به  .۱ 

 فقرا و یتیمان.

آشنایی بیشتر با  .۲

پرژکتور و بلندگو و  .۱

 پرده نمایشلب تاپ و 
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http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/16/792802/%D8%AF%D8%A7%D8

-%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C

-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1

-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9

-%D8%A8%D9%87-%D8%B9-%D8%B9%D9%84%DB%8C

-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86

%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85 

 امام حسن )ع(

http://www.negahmedia.ir/media/show_video/29902 

9%84%DB%8C%D9%Bhttp://www.fardanews.com/fa/news/387299/%DA%A9%D

-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-E%DB%8C

-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87

-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%D8%B9 

 

 امام حسن )ع(

 نیازمندانرسیدگی به داستان  ۵

شد. از وقتی که امیر خوندن و نوشتن یاد سالگی امیر کوچولو بود که دیگه داشت بزرگ می 8آن شب، شب تولد 

خوند. مامان بابای امیر هم ی زیادی که به کتاب خوندن داشت روزی یک یا دو کتاب میگرفته بود، به دلیل عالقه

خریدن. از وقتی های مختلف برای کتابای خوبی میامیر چقدر کتاب خوندن دوست داره به مناسبتدونستن که می

ها توی دنیا گفت: امیر جان، خیلی از بچهکه امیر خیلی کوچولو بود و از وقتی که یادش میومد باباجونش بهش می

حواست به این باشه تا هم از وسائلی هستن که مثل شما نیستن و خیلی از چیزایی که شما داری رو ندارن، همیشه 

-ها درست استفاده کنی و قدر نعمتو چیزای خوبی که داری به بقیه کمک کنی و هم موقع استفاده کردن از اون

شد و یا ی باباجون امیر همیشه توی ذهن امیر بود و همیشه وقتی روز تولدش که میهات رو بدونی. این گفته

رفت، می و یا لباسای قشنگی که کوچیک شده بودن هاشبازیی اسباببه سراغ جعبهگرفت عیدی که کادو زیاد می

هایی و انتخاب کنه و به مامان بده تا اونم بده به بچهر ها چندتاشرفت تا از اونالبته االن دیگه به سراغ کتاباشم می

کنن و شن و ذوق میامیر خوشحال میها خیلی خیلی بیشتر از که به اون وسائل نیاز بیشتری دارن و از داشتن اون

اهمیت رسیدگی به  .۱ دقیقه ۱۰

 .نیازمندان

 

۱.  

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/16/792802/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/16/792802/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/16/792802/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/16/792802/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/16/792802/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/16/792802/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/16/792802/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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کرد چون های عزیزم، امیر کوچولو همیشه این کار رو میبچهدونن. ها رو میها و کتاببازیحسابی قدر اون اسباب

-هاش استفاده نمیها و اسباب بازیباباجونش بهش یاد داده بود. ولی بعضی وقتا با اینکه دیگه خیلی از اون کتاب

ها رو دوست داشت و دوست داشت توی اتاقش باشن. ولی یک داد چون اونرو با خوشحالی انجام نمیکرد، این کار 

ی یه دوست ببره که وضع مالی خیلی خوبی نداشتن و بار مامان امیر، بهش قول داد که امیر رو با خودش به خونه

رو که سالم و تمیز هستن و دیگه کمتر از هاییش ها و کتابتونه چند تا از اسباب بازیبه امیر گفت که اون روز می

کنه رو کادو کنه و با خودش بیاره. اون روز رسید و امیر همین کار رو کرد و آماده دم در ایستاد. ها استفاده میاون

ها تعریف کرده بود و دوست داشت هم خیلی دوست داشت دوست جدیدش رو ببینه چون مامان خیلی از اون

کادوهایی که درست کرده بود رو بهش بده. مامان و امیر راه افتادن و راه نسبتا زیادی  باهاش دوست بشه و هم

رو به صدا در اورد. چند لحظه بعد یه پسر تقریبا هم  ی خیلی کوچیک و مامان در خونهرفتن تا رسیدن به یه خونه

ها زیر لب به هم خندیدن د و اونسنای امیر در رو باز کرد و خیلی مؤدب سالم کرد تا چشمش به چشمای امیر افتا

و اون پسر که اسمش علیرضا بود مامان و امیر رو به داخل خونه هدایت کرد تا مامان علیرضا هم اومد و سالم گرمی 

ها با هم مشغول صحبت شدن امیر دستش رو جلو برد و کادوها رو به به مامان و امیر کرد. وقتی که دیگه مامان

فوتبال نیمه کهنه به نظر ی کوچیک علیرضاینا وسایل کمی هست و فقط یه توپ ینکه تو خونهعلیرضا داد. امیر از ا

همین که  رسید باید برای علیرضا باشه خیلی تعجب کرد و خوشحال بود از اینکه وسایلش رو برای علیرضا اورده.می

کرد ا ذوق و شوق کادوهارو باز میکادوها رو به سمت علیرضا برد برق خوشحالی رو تو نگاهش دید و دید که چقدر ب

کرد. انگار که بال دراورده بود از کرد و از امیر تشکر میها کلی ذوق میها و اسباب بازیو با دیدن هر کدوم از کتاب

زدگی علیرضا کلی خوشحال شده بود و لذت برده بود. از اون روز هم امیر هم از دیدن خوشحالی و ذوقخوشحالی. 

کردن. از دیدن و با هم بازی میدوستای خیلی خوبی برای هم شدن و گهگداری همدیگر رو می امیر و علیرضا

های تمیز ها و کتابها و لباسبازیهمون موقع بود که امیر با جون و دل روزای تولدش یا عیدها یه سری از اسباب

-ها بیتشر از امیر احتیاج داشتن میهایی که به اونکرد رو برای بچهو نوش رو که دیگه زیاد ازش استفاده نمی

شنید و با جون و دل ها رو میکرد وسایلش رو انگار صدای خنده و خوشحالی اونگذاشت و همینطور که جمع می

داد. امشب هم شب تولد امیر تونستن دوستای خوبی براش باشن این کار رو انجام میبرای خوشحالی کسانی که می

های عزیز خدای بچهمعمول مشغول جمع کردن وسایل برای دوستای نیازمندش بود.  بود و امیر توی اتاقش طبق

مهربون از ما خواسته از بهترین چیزهایی که داریم به نیازمندان کمک کنیم و از طرفی هم گفته که کسی که دل 

 ره. کنن میامؤمنان رو شاد بکنه خدا رو شاد کرده و خداوند برکت رو به زندگی کسانی که کمک می
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 های بیرونی خداوندنعمتپرزی  6

ها، می خوام براتون درباره نعمت های بیشماری که خداوند به ما عطا کرده صحبت کنم. بچه ها نعمت های خب بچه

درونی یعنی اون خداوند مهربان به دو دسته تقسیم میشن : نعمت های درونی و نعمت های بیرونی.نعمت های 

 چیزهایی که خداوند در بدن ما به ما عطا فرموده و نعمت های بیرونی هم هرچه که بیرون از بدنمون باشه .

بچه ها نعمت های بیرونی که خداوند به ما داده به چند دسته تقسیم میشن. مثال غذاها و خوراکی های که ما می -

بواسطه داشتن پدر و مادر و خانه و زندگی داریم. هر چیزی که در آسمان خوریم تا زنده بمونیم. راحتی و آرامشی که 

 ها و زمین وجود داره و همه در فرمان خداوند برای ما انسان ها آفریده شدند.

بدن ما برای زنده مانده نیاز به خوردن خوراکی ها ی مختلف داره . تمام این خوراکی ها رو خداوند بزرگ و مهربان -

ده. اگر ما فقط برنج بخوریم نیازهای بدنمون تامین نمیشه . اگر فقط مرغ بخوریم بدنمون کم کم ضعیف برای ما آفری

میشه. بدن ما هم زمان در یک روز به لبنیات احتیاج داره مثل شیرو پنیر و کره . به سبزیجات احتیاج داره به گوشت 

ایی رو مصرف نکنه بدنش کم کم ضعیف میشه.خداوند و مرغ نیاز داره و نان و برنج.هرکسی که بعضی از این مواد غذ

مهربان تمام این خوراکی ها رو برای ما آدمها آفریده تا بخوریم و قوی بشیم بتونیم خیلی خوب توی این دنیا زندگی 

کنیم . پس اگر ما به جای شکر خداوند بگیم من اینو دوست ندارم ،اون نمی خورم ،از این بدم میاد. در واقع نعمت 

 ای خدا رو شکر نکردیم.ه

عزیزان بدن ما بجز انواع خوراکی ها و غذا ها به آب هم نیاز داره. ما باید هرروز چند لیوان آب بخوریم وگرنه اگر  -

آب بدنمون تموم بشه و حالمون بد میشه. آب از جمله نعمت های مهم خداوند عزیز و مهربان هست. روی کره زمین 

ارون کمتری براشون می باره و آبشون خیلی کمه برای همین مصرف روزانه آب آدم ها  بعضی از کشورها هستند که ب

خیلی کمه . نمی تونن هر روز حمام برن یا آب کافی تصفیه شده برای خوردن  ندارن یا امکان آب بازی برای بچه ها 

ن باشیم و هر وقت هم آب نیست.پس یادمون باشه خدا رو بخاطر این نعمتی که با ما داده شکر بگیم و ازش ممنو

 خوردیم یاد امام حسین علیه السالم بیفتیم که با لب تشنه شهید شدند.

دوستای خوبم اگر ما لباس برای پوشیدن نداشته باشیم چطور می تونیم خودمون رو توی زمستون از سزما و در -

مادرمون به ما نعمت خونه و زندگی تابستون از گرمای خورشید محافظت کنیم.اینکه خداوند مهربون از طریق چدر و 

و لباس و.... رو عطا کرده نشون دهنده بزرگی  و مهربانی اون هست. وقتی اینهمه لطف و نعمت های خدا رو دور و 

برمون میبینیم باید تا می تونیم ازش تشکر کنیم و به فکر آدم های فقیر هم باشیم و بهشون کمک کنیم. شکر نعمت 

های آشنایی با نعمت .۱ دقیقه ۲۰

خداوند )بیرون از بدن 

 یا آفاقی(

ی اهمیت و نحوه .۲

 شکرگزاری خداوند

ی پخش وسیله .۱

 پرزی
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 ه خداوند بیشتر و بیشتر به ما نعمت بده.های خداوند باعث میش

 شعر/سرود 7

 السالم علیه مجتبی حسن امام میالد کودکانه شعر

 

 بود (س)فاطمه  مادرش(  **ع)علی  بود پدرش

 بود همه خواه خیر** پدر مثل مهربان

 جنگ در هابدی با** عمر همه در او بود

 نیرنگ و فریب از** آمدمی بدش و

 بود حق نگران** اسالم نگران

 بود حق آسمان** سینه در او دل

 جهاد مثل او صلح** خدا راه او راه

 داد مسلمانان بر** آزادی او صلح

 بود بهتر گلی هر** از که بود گلی او

 بود (ص) پیغمبر شکل** خوشنام زیبا بود

 شاهد ابراهیمی جعفر:شاعر •

 

 ای دخترا، ای پسرا                                    های باصفاای بچه

 کمک کنیم به فقرا ؟                            دونید که ما بایدهیچ می

۵-۱۰  

 دقیقه

آشنایی با فرهنگ  .۱

شعر سرایی و ادبیات 

 فارسی در فضای دینی

تشویق به حفظ  .۲

مفاهیم دینی توسط 

 ها در قالب شعربچه

 

 

مربی سعی کند  .۱

قبل از مراسم، زیبا 

خواندن اشعار را 

تمرین کند و حتی 

المقدور اشعار را حفظ 

 باشد.

بخواهید ها از بچه .۲

تر های سادهقسمت

اشعار را با هم بلند 

بخوانند و ایجاد فضای 

 شادی بکنید.
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 به بینوارحم کنیم                                ترها باشیم یار ضعیف

 ها راتمام این نعمت                             چون که خدا به ما داده 

 این هست فرمان خدا                               ما هم بدیم به دیگران

 تا محبوب خدا باشیم                                به یاد محروما باشیم

 

 اخالق شعر

  داریم خوبی اخالق مهربونیم، همه با کاریم       می گل و دونه دوستیمون، گلدون تو

  کلیده خوب اخالق قفله، مثل تنهایی        جدیده دوستیه خندیدن، یه جایزه

 خونه تو بیان نزار نکن، دوستی هااین با رنجونه        می دوستو بودن، اخالق بد قهرو

 سواره طال اسب باشه، اخالق خوش کی هر         نداره دوست کسی هیچ رو، اخمو هایبچه 

 

 کار در منزل 8

از تصویر آدمک انتهای فایل پرینت گرفته و آن را در اختیار والدین و یا کودکان قرار دهید تا در منزل با کمک 

 والدین خود آن را انجام دهند.

باال بردن سطح  .۱ 

-خاطریادگیری و به 

ی ی ادامهسپاری بوسیله

کار مرتبط با برنامه در 

 منزل.

پرینت از تصویر  .۱

 انتهای فایل.

 / نتیجه گیری و دعا:پایان 9

ها خسته که نشدین؟ خوب بود برناممون؟ اگه خوب بوده بگین ببینم چرا خوب بوده؟ چه چیزایی یاد خب بچه

نتیجه گیری بحث و  .۱ دقیقه ۵

ی مفهوم انتقال دوباره

اجرای این قسمت  .۱

در فضای سکوت و 
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برین پیش مامان و بابای گلتون و ازتون بپرسن که چه کارایی گرفتین که دوست داشتین برنامه رو؟ اصال اگه االن 

 گین؟کردین و چه چیزایی یاد گرفتین چی می

های زیادی خدا بهمون داده که ما شاید آفرین چه خوب یاد گرفتین. درسته، ما امروز یاد گرفتیم که چه نعمت

-های شکر نعمتها. یاد گرفتیم که یکی از راهنعمتها نباشه و یادمون بره شکر خدا کنیم بخاطر اون حواسمون به اون

هاس و همینطور بخشیدن از چیزهایی که داریم و کمک کردن به بقیه.  مثال یکی از ی درست از اونهای خدا استفاده

کارهای خیلی خوب کمک به کسانی که نیاز دارن هست. چه نیاز به چیزای مادی و چه نیاز به محبت و مهربونی. 

ها رو شاد کنیم. ما فهمیدیم که چقدر برای ما به بقیه مردم و کسانی که نیاز دارن کمک کنیم و دل اون خوبه که

 ها اهمیت و ارزش داره. خدای مهربون ما مهربونی و کمک به انسان

سن دیگه یه اخالق خوب دیگه هم یاد گرفتیم و اون چی بود؟ بله از نمایشمون یاد گرفتیم که امام دوم ما امام ح

ی خودشون و دین ها رو شیفتهدادن و همینطوری اونمجتبی )ع( جواب بدی دشمنان رو با خوبی و مهربونی می

گیریم که خوش اخالق کردن. ما هم از این امام عزیزمون که روز والدتشون در این ماه مبارک هست یاد میاسالم می

تی اگر هم حرف بدی شنیدیم جواب اون حرف بد رو با بدی رو باشیم و با اخالق خوب با بقیه رفتار کنیم و حو خوش

نگیم و صبر کنیم و حرف خوب بزنیم و همیشه ادب و اخالقمون رو حفظ کنیم تا هم خدای مهربون از ما راضی باشه 

رو، امام زمان ما هم مثل عموشون امام حسن مجتبی بسیار خوشو هم امام زمانمون رو از خودمون شاد نگه داریم. 

ها که پیرو ایشون هستن مثل ایشون باشن و معروف ربون و خوش اخالق هستن و دوست دارن که همه بچه شیعهمه

رویی و محبت و کمک به دیگران. حاال همه با هم پاشیم و برای ظهور و خوشحالی باشن به خوش اخالقی و خوش

 امام زمانمون دعا بخونیم.

 http://film.tebyan.net/film/151746 

موضوعات بحث کلی 

 شده در این فایل.

 

 توجه و توسل.

 

http://film.tebyan.net/film/151746
http://film.tebyan.net/film/151746
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 برای یافتن نعمتهای اطرافتان و دلیل اینکه آنها نعمت خدای مهربان هستند کمک بگیرید. های اطراف خود را در اطراف این آدمک نقاشی کنید و از پدر و مادر خودنعمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


